MASZYNY I URZĄDZENIA

Optymalizacja procesów i maszyn…
– o modernizacji MP w Schwedt na seminarium Voith Day 2018

Process and machines optimization…
– about PM modernization in Schwedt at Voith Day 2018
W niemieckiej papierni Schwedt, położonej przy polskiej granicy, należącej do firmy LEIPA Group, Voith
zmodernizował maszynę papierniczą MP11, na której od wielu lat był produkowany papier gazetowy.
Ciągły wzrost popytu na papiery opakowaniowe wpłynął na decyzję przebudowy tej maszyny, z jednoczesną zmianą rodzaju produkcji i optymalizacją procesu technologicznego.
Pomyślna realizacja konstrukcyjnej przebudowy MP11 na „nową” zależała od założonych przez projektantów, koniecznych zmian jej układu technologicznego.
Zmodernizowana maszyna w Schwedt została oznaczona jako MP5 i dostosowana do wytwarzania
papierów opakowaniowych o wysokiej jakości. Są one zaliczane do białych testlinerów (WTTL).

Ogólna charakterystyka modernizacji

- prędkość produkcyjna 1200 m/min,
- wskaźnik zdolności produkcyjnej 1180-1400 t/24h.

W nowoczesnym układzie technologicznym MP5 wyróż-

Zaprojektowana i wykonana przez Voitha moderniza-

nia się następujące układy i zespoły technologiczne, które

cja „starej” maszyny w Schwedt dotyczyła większości jej

zostały opracowane, wykonane i dostarczone przez firmę

zespołów, podzespołów i istotnych elementów. Podsta-

Voith:

wowe zmiany dotyczyły istniejącego układu formowania

- linia BlueLine OCC do przygotowania zawiesiny masy włók-

wstęgi – zastąpiony został nowym formerem hybrydowym
DuoFormer D zabudowanym na sicie płaskim po nowym wle-

nistej ze zużytych opakowań z tektury falistej,
- linia DIP do odbarwiania zawiesin włóknistych otrzymy-

wie głównym Master Jet Pro oraz formerem TopFormer F
wraz z wlewem wtórnym.

wanych z ww. linii,

Dostawcą maszyn i urządzeń również był Voith, który

- maszyna papiernicza XcelLine,
- szeroko-zakresowy system regulacyjno-automatyzacyjny.

zaproponował i zrealizował szereg rozwiązań w zakresie

Nakłady inwestycyjne LEIPA Group na nową, wydajną

sprawnego i bezpiecznego prowadzenia wstęgi. Szcze-

maszynę określono na ponad 160 mln EUR. Dziś można na

gólnym przykładem jest proces jej prasowania, z układem

niej produkować rocznie ok. 450 tys. ton białego testlinera

DuoCentri NipcoFlex z prasą o szerokiej strefie docisku.

(WTTL).

Takie rozwiązanie było konieczne do zapewnienia dobrej
jakości produkowanego papieru oraz wysokiej sprawności

Podstawowe dane maszyny MP5:

w warunkach wysokich prędkości maszyny.

- szerokość sita formującego 9,2 m,
- gramatura na nawijaku 100-140 g/m ,
2

Podstawowe dane dotyczące zmian modernizacyjnych maszyny
Nazwa
Data
Surowiec
Gramatura, g/m2
Prędkość, m/min
Wydajność roczna, t/r.
Produkowany asortyment

554

Przed modernizacją
MP11
Stop – październik 2017
Masa odbarwiana (DIP)
50
1200
280 000
Papier gazetowy

Po modernizacji
MP5
Start – marzec 2018
DIP, makulatura OCC
100-150
1200
450 000
Papiery na opakowania
typu: WTTL, TL, CM
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